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Poslání

Naším posláním je:
-

-
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vybudovat svébytný a nezávislý sociální podnik, který bude pomáhat
sociálně znevýhodněným osobám a umožnit těmto osobám důstojné
a zvýhodněné bydlení.
revitalizovat osadu Vlčkovice, obnovit její kulturní dědictví a pořádat zde
kulturní a vzdělávací akce, a tak zde zvýšit kvalitu života.
organizovat dobrovolnickou činnost pro dobrovolníky jak z naší
organizace, tak i pro dobrovolníky firemní, kteří přijíždějí v rámci CSR
aktivit svých zaměstnavatelských společností.
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Slovo ředitele

Vážení čtenáři naší výroční zprávy,
píšu ji s ohledem na více než roční trvání pandemie koronaviru, který ukázal,
jak moc potřebné naše služby pro rodiny jsou. V jarní vlně však došlo na
několik týdnů k uzavření našich služeb ze strany MPSV. To výrazně negativně
ovlivnilo i rodiny v naší péči. Podpora rodin pomocí telefonických konzultací
nedokázala nahradit osobní kontakt a možnost provázet rodiny jejich
obtížnou situací. Ke konci května naše služby již byly otevřeny a díky tlaku
zejména neziskových organizací bylo vyjednáno, že služby pro rodiny již takto
zavírány nebudou. I přes tyto negativní okolnosti se však dařily i pozitivní věci.
Tou hlavní událostí byla vzájemná dohoda mezi naší organizací a organizací
YMCA Praha, která ve Voticích provozuje službu Nízkoprahové zařízení pro
děti a mládež, o předání této služby do rukou naší organizace od ledna 2021.
Naše organizace k tomuto zařízení má velmi blízko již od jeho vzniku. V roce
2014 jsem se v pozici manažera prevence kriminality podílel na jeho vzniku
a naše terénní pracovnice v něm pracovala jako vedoucí. Je to velká výzva
a přínos spatřujeme zejména v propojenosti námi poskytovaných služeb.

Jako zázrakem se uskutečnil 16. ročník VlčkoviceFestu, jehož realizace byla
světlou výjimkou mezi festivaly roku 2020. Druhá půlka roku pak byla ve
znamení stabilizace našich sociálních služeb v rámci překotných vládních
nařízení a v administrativní přípravě žádostí o financování sociálních projektů
včetně nového nízkoprahového zařízení pro děti a mládež.
Ke konci roku naše organizace vypsala výběrové řízení na obsazení pozic
v nové službě nízkoprahového zařízení pro děti a mládež a následně byly
přijaty čtyři nové pracovnice. Do dalšího roku si zejména přeji, aby konstelace
nových pracovnic zapadla do vize organizace a vytvořila kvalitního hráče na
poli sociálních služeb na Voticku.
Přeji poutavé čtení.
Jan Počepický
ředitel
Ve Vlčkovicích dne 5. 5. 2021.
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Sociální projekty organizace

Sociální bydlení

Program sanace rodiny

Začátkem roku 2020 získala naše organizace do pronájmu i druhý byt v domě,
kde poskytuje sociální bydlení. Ten byl záhy obsazen rodinou, která v té
době přicházela o dosavadní bydlení. Doporučení na naši organizaci dostala
od rodiny, která v minulosti prošla naším sociálním bydlením a nyní bydlí
samostatně. Sociální bydlení má plnit svou funkci včas a jsme rádi, že se to
daří. Za oběma rodinami, které v našem sociálním bydlení žijí, pravidelně
dochází podpůrná pracovnice a psycholog naší organizace. Zejména dochází
k podpoře při vedení domácnosti, komunikaci s institucemi a úřady – v době
nouzového stavu a distanční výuky docházelo k podpoře při jednání se školou
a k doučování dětí. Nově přistěhované rodině se ke konci roku narodilo dítě,
tak přibyla podpora v oblasti přípravy na dítě a péči o něj. V rámci nouzového
stavu se podařilo realizovat pouze tři návazné programy pro rodiny v sociálním
bydlení. Ty jsou připravovány ve spolupráci podpůrné sociální pracovnice,
psychologa a dalšího externího lektora a mají za cíl nabídnout hlubší
porozumění rodinnému systému, jeho silným stránkám i maladaptivním
vzorcům terapeutickým týmem i rodinou samotnou a podpořit rodinu při
zvládání obtížných situací. Tyto programy jsou zpracovány individuálně dle
potřeb rodiny s využitím prvků zážitkové pedagogiky.

Program sanace rodiny je realizován na základě pověření Středočeského kraje,
který naši organizaci opravňuje vykonávat některé činnosti uvedené v zákoně
359/1999 Sb.

V sociálním bydlení v roce 2020 bydlí dvě rodiny – 3 dospělí a 8 dětí.
Program sociální bydlení byl v roce 2020 financován z dotace MPSV Rodina
a z vlastních zdrojů.
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Jedná se o činnosti:
- Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících
s péčí o dítě.
- Pořádání přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních
a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou.
V roce 2020 jsme z důvodu nevyužívání pozastavili činnost: Poskytování nebo
zprostředkování poradenství rodičům při výchově a vzdělávání dítěte a při
péči o dítě zdravotně postižené.
Tento program jsme na začátku roku zahájili kontrolou ze strany pracovníků
Oddělení sociálně právní ochrany dětí ze Středočeského kraje. Kontrolou jsme
prošli bez potíží a získali jsme i cenné metodické rady. Po této kontrole nás pak
čekal jarní lockdown a s ním spojené zavření tohoto programu. Po celou dobu
prvního lockdownu jsme se snažili udržovat telefonický kontakt s rodinami
a s pracovníky OSPOD a snažili se také o osvětu v rámci pandemie.
V tomto programu jsou rodiny, které jsou z důvodu složité životní situace či
nedostačujícími rodičovskými kompetencemi v péči pracovníků oddělení
sociálněprávní ochrany dětí. Tito pracovníci pak vyhodnocují, zda by měla

rodina spolupracovat s naším programem sanace, a následně je spolupráce
navázána. Naším cílem v tomto programu je předcházet, zmírnit nebo
eliminovat příčiny ohrožení dítěte. Pracovníci v přímé péči dochází do
přirozeného prostředí rodin, kde realizují aktivity, které předcházejí situacím,
kdy dítěti reálně hrozí soudní odebrání nebo dochází k ohrožení jeho
vývoje. Velmi často jsou rodiny našimi pracovníky doprovázeny na úřady
(pomoc s hájením jejich práv, nároků na dávky) a do škol (zprostředkování
komunikace učitel – rodič). Velká část programu sanace je zaměřena na
podporu rodičovských kompetencí - v době nouzového stavu a distančního
vzdělávání byly podporovány zejména děti v doučování.
Součástí programu sanace je psycholog, který nabízí rodinám psychologickou
a terapeutickou podporu. V době pandemie byla tato služba žádaná
a pomáhala rodinu stabilizovat, motivovat a nenechat propadnout na sociální
dno.
Do programu sanace rodin bylo v roce 2020 zapojeno 5 rodin – 4 z ORP Votice,
1 rodina z ORP Benešov. Celkem se jednalo se o 8 dospělých osob a 14 dětí.
Program sanace rodin byl v roce 2020 financován z dotace MPSV Rodina,
Humanitárního fondu Středočeského kraje, prostřednictvím dárcovského
programu společnosti ČEPS a města Votice.
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Sociální projekty organizace

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi
Tuto službu dle zákona 108/2006 Sb. jsme v roce 2020 poskytovali druhým
rokem. Posláním sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi organizace
Statek Vlčkovice, o. p. s. je zajištění podpory a pomoci rodinám, které
následkem nepříznivé sociální situace nejsou schopny zajistit optimální péči
a o děti a jejich výchovu. Je to terénní služba poskytovaná rodině s dítětem,
u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové
sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého
existují další rizika ohrožení jeho vývoje.
V rámci služby jsou poskytovány tyto činnosti:
a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
c) sociálně terapeutické činnosti,
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí.

Věková struktura služby
-
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děti předškolního věku 1–7
mladší děti 7–10
starší děti 11–15
dorost 16–18
mladší dospělí 19–26
dospělí 27–64
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Služba si za svou dvouletou dobu trvání našla dlouhodobé i krátkodobé
uživatele, a to i přes to, že byla v rámci jarního lockdownu zavřena a s uživateli
komunikovali naši pracovníci zejména přes telefon. Po znovuotevření našich
služeb ze strany MPSV se naši pracovníci opět pustili za rodinami do terénu.
Pandemie většinou přispěla ke zhoršení situace v rodinách, proto bylo velkou
výhodou, že rodiny mohly využívat služeb našeho psychologa. Distanční
výuka, překotná vládní omezení a dlouhý lockdown ukázal, že sociálně
aktivizační služby (pokud je zrovna MPSV nezavře, když jsou nejvíce třeba)
jsou velmi účinným a flexibilním nástrojem pomoci rodinám v obtížných
situacích. V roce 2020 jsme dlouhodobě pracovali s 9 dospělými a 11 dětmi.
Služba je na maximu své kapacity a v dalším roce bychom rádi navyšovali
úvazek v krajské síti sociálních služeb.
Tato sociální služba byla v roce 2020 financována prostřednictvím Dotačního
programu v rámci OPZ III. projektu „Podpora vybraných druhů sociálních
služeb ve Středočeském kraji“ reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0014160 “
a bude z tohoto programu financována i v roce 2021.
Dále byla tato sociální služba financována městem Votice.
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Kulturní dědictví
Dobrovolnictví
Kulturní akce
Záchrana kulturního dědictví v osadě Vlčkovice
V roce 2020 se v rámci památkově chráněných objektů ve Vlčkovicích nic
nerealizovalo. V současné době chybí finanční prostředky na vypracování
projektové dokumentace, jež by umožnila zažádat o příspěvek v rámci evropských
dotačních výzev. Ovšem i ty v současné chvíli chybí . Rozvoj v této oblasti je také
odvislý i od dárců či sponzorů, kteří by tak mohli daný záměr podporovat.

Dobrovolnictví
Tato činnost v sobě zahrnuje organizování dobrovolnických víkendů, během
kterých nám dobrovolníci pomáhají s údržbou a obnovou areálu, vyklízecími
a neodbornými pracemi v rámci péče o památkově chráněné objekty a sociální
byty či s přípravou a chodem letního i zimního festivalu. Další možné činnosti, ve
kterých nám pomáhají naši dobrovolníci, se týkají např. odborné manuální práce
nebo pomoc s administrativou a chodem organizace (PR, podávání žádostí o grant,
grafické práce atd.). Do dobrovolnických aktivit je také zahrnuta prezentace naší
organizace na různých společenských akcích, festivalech, neziskových veletrzích
apod. Realizujeme také firemní dobrovolnictví.
V roce 2020 se nedařilo dobrovolnictví, a to z důvodu vládních omezení v souvislosti
s pandemií nemoci Covid-19. Byly realizovány pouze 3 oficiální dobrovolnické
víkendy, kterých se účastnilo průměrně 8 dobrovolníků, ti odpracovali 299 hodin.
Největší dobrovolnickou akcí je každoročně letní VlčkoviceFest, který se jakoby
zázrakem vešel do vládních rozvolnění. Na tuto akci se sjelo na 118 dobrovolníků,
kteří zde odpracovali 1 944 hodin.
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Celkově se na chodu organizace v roce 2020 podílelo 125 dobrovolníků a bylo
odpracováno 2 285 hodin.
Pandemie, bohužel, nedovolila uskutečnit ani děkovné dobrovolnické akce
„dobromejdan“ ani Vánoční večírek v naší oblíbené kavárně Ka Sha fé. Věřím, že to
napravíme v roce 2021.
Naše dobrovolnické aktivity podpořilo i Ministerstvo vnitra z dotace na rozvoj
dobrovolnické služby částkou 46 000 Kč.
V případě zájmu o dobrovolničení pro naši organizaci můžete kontaktovat
koordinátora dobrovolníků na adrese: dobrovolnik@statekvlckovice.cz. Více
informací o dobrovolnictví zde: http://www.statekvlckovice.cz/dobrovolnictvi/

Pořádání kulturních aktivit
Letní VlčkoviceFest
je multižánrový festival, který se odehrává ve starobylém ovčíně a na přilehlé louce
a nově také v bývalé fořtovně ve Vlčkovicích. Termín konání připadl v roce 2020 na
10.–12. 7. a byl to již 16. ročník. Poprvé za celou historii 15. ročníků se nevědělo,
zda festival bude realizován. Vládní nařízení v souvislosti s pandemií se rozvolnila
na poslední chvíli a nemít schopný realizační tým a natěšené dobrovolníky, vůbec
by se festival nekonal. Na festivalu vystoupili mimo jiné Vypsaná fixa, Živé Kvety,
Vesna či Znouzectnost. Festival navštívilo rekordních 660 platících účastníků, na
které čekal nejen hudební program, ale i bohatý filmový a divadelní program.
O výstavu se postarala animátorka a ilustrátorka Zdenka Převrátilová. Samozřejmě

nechyběla chillout stage, kde dominovala elektronická hudba. Celý festival se
velmi podařil, a to za pět minut dvanáct. V dalších týdnech se opět zpřísnila vládní
nařízení a větší festivaly se nekonaly.

Bližší informace najdete na webu: www.statekvlckovice.cz v sekci ubytování.

Zimní VlčkoviceFest
Zimní varianta letního festivalu, v roce 2020 již desátý ročník, se uskutečnil již
klasicky v pražské Malostranské besedě. Za podpory kapel Iritující Pýchora,
Jana Štromská a Špuntkvaně jsme si užili příjemný večer s našimi dobrovolníky,
podporovateli a kamarády. Zimní festival se stal příjemným komunikačním
a propagačním mostem mezi letními festivaly.
Za oba festivaly děkujeme také kapelám a dalším účinkujícím, kteří díky
vstřícným honorářům pomáhají zvyšovat výtěžek potřebný pro realizaci našeho
poslání.

Ubytovací služby
V roce 2020 se v rámci situace s pandemií tato činnost nerealizovala. Byt je
přizpůsoben tak, že může pojmout větší množství dobrovolníků, ale zároveň
může být využit k pronájmu ať už spřáteleným organizacím, podporovatelům naší
organizace, či běžné veřejnosti. Byt má kapacitu 8 osob a je vybaven nádobím,
pračkou, myčkou, mikrovlnnou troubou, ledničkou a wi-fi.
Přijeďte k nám trávit volný čas – můžete tím podpořit naši organizaci a užít si krásu
lokality České Sibiře a zemědělského statku s velmi bohatou historií.
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Podpora a poděkování

Instituce a organizace, které nás podpořily v roce 2020

Dotace a příspěvky:
Účetní jednotka získala v účetním období následující dotace a příspěvky:

Charakter všech prostředků je neinvestiční

Poskytovatel

Druh

Město Votice (Sociální fond ORP)

Veřejný finanční příspěvek na podporu sociální oblasti
(program sanace)

10 000,-

Město Votice (Sociální fond ORP)

Veřejný finanční příspěvek na podporu sociální oblasti
(sociálně aktivizační služba)

30 000,-

MPSV Rodina

Dotace na podporu sociálního bydlení

81 370,-

MPSV Rodina

Dotace na podporu programu sanace

168 991,-

ČEPS, a. s.

Dotace na podporu programu sanace

65 697,-

Středočeský kraj OPZ

Dotace na sociálně aktivizační službu

268 749,-

Středočeský Fond kultury a obnovy památek

Dotace na letní festival

Středočeský Humanitární fond

Program sanace

Ministerstvo kultury

Dotace na letní festival

Státní fond
kultury
ČR
Dotace na letní festival
Charakter
všech
prostředků
je neinvestiční.
Nadace Český hudební fond
Dotace na letní festival
Děkujeme
také
všem našim pravidelným i jednorázovým dárcům. V roce 2019
činily
dary částku
32 759,40služby
Kč.
Ministerstvo
vnitra
Dotace
na rozvoj
dobrovolnické

12

Výroční zpráva 2020 – Statek Vlčkovice, o.p.s

Výše

85 000,205 924,30 000,33 000,5 000,46 000,-

Dary:
Dárce

Výše daru

Darujeme cz

27 146,-

Celkem

27 146,-

Charakter daru
Finanční dary neúčelové

Dále nás podpořili:

Coffee smile

Vše pro kávovary s.r.o.

Radio 1 – vysílání
festivalových spotů

Canon

Magdalena, o.p.s

Luboš Holánek Jiřetice
– zásobování letního
festivalu
Malostranská beseda
– zimní VlčkoviceFest

Zvuk-světlo.cz

Svobodný prostor

Jakub Antoš
– materiální dary
pro rodiny
Statek rodiny Počepických

Kateřina Tichá – možnost využití její skvělé kavárny Ka Sha fé (ať už k různým
akcím, poradám, či ochotě dočasně uskladňovat naše věci).
Děkujeme Vlastovi Bretovi a Janě Kneschke za poskytnutí prostoru a času ve
fořtovně při konání letního festivalu. Mgr. Zdeňce Tůmové za profesionální
účetní služby. Velké díky patří Jakubu Kotasovi a Zdeňce Převrátilové za
grafické služby. Členům organizace za celoroční práci, jmenovitě Jakubu
Rounovi, Pavlu Kaplanovi, Daliboru Hálovi, Olegu Firyakovi. Zaměstnancům

Účetnictví Sedlčany –
Mgr. Zdeňka Tůmová

sociálních projektů Barboře Počepické, Janu Kolářovi. Báře Riedl Černíkové za
profesionální pomoc s výběrovým řízením na nové zaměstnance.
Další díky patří Janu Kubrychtovi za IT podporu, Petru Vrabcovi a Zbyňku
Riedlovi za fotografické služby, Monice Davidové za fyzickou i finanční
podporu, Helence Jurenkové a Janě Hurdové za výtvarné nasazení při
festivalech, Malostranské besedě a Woďovi.
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Finanční zpráva

Majetek a závazky jsou oceňovány dle § 25 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
Dlouhodobý majetek se odpisuje rovnoměrně, jednou ročně. Účetní odpisy
se rovnají odpisům daňovým. Odpisy za rok 2020 jsou ve výši 8 641 Kč.
Výsledek hospodaření v rámci jednotlivých činností:
Činnost
Hlavní činnost

Název

Náklady v Kč

Společensko aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Rozdíl v Kč

310 747

313 300

2 553

Nájem

38 880

13 253

-25 627

Hlavní činnost

Rozvoj dobrovolnické služby

72 765

46 000

-26 765

Hlavní činnost

Doprovázení rodin v sociálním bydlení

204 751

151 586

-53 165

Hlavní činnost

Program sanace rodin

538 977

458 697

-80 280

Hlavní činnost

Festivaly

901 363

1 284 350

382 987

Hlavní činnost

Provozní náklady, dary

50 630

13 585

-37 045

2 079 233

2 267 518

188 285

Celkem
Účetní jednotka v roce 2020 zaměstnávala 4 zaměstnance. Osobní náklady činily 766 tis. Kč.
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Výnosy v Kč
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Daně:
Účetní jednotka v souladu se zákonem o daních z příjmů v platném znění
a v souladu s daňovým přiznáním za rok 2020 nemá povinnost odvádět daň.
Účetní jednotka podala daňové přiznání v termínu.
Informace o daňových úsporách na základu daně dle §20 odst. 7 Zákona
586/92 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

Rok vzniku úspory

Výše úspory v Kč

Použití úspory v roce

2010

72 781

2011

2011

67 584

2012

2012

79 860

2013

2013

194 902

2014

2014

168 938

2015

2015

0

2016

23 560

2017

2017

28 858

2018

2018

0

-

2019

0

-

2020

188 285

-

-
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
Ke dni 31. 12. 2020
Ozn.

NÁKLADY

č. řádku

a

b

c

A.

Náklady

Hlavní

Hospodářská

Celkem

001

2 079

2 079

I. Sprostředkované nákupy a nakupované služby

002

1 295

1 295

II. Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

009

0

0

III. Osobní náklady

013

769

769

IV.

Daně a poplatky

019

4

4

V.

Ostatní náklady

021

2

2

9

9

2 079

2 079

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem

029

VII. Poskytnuté příspěvky

035

VIII. Daň z příjmů

037

Náklady celkem

Ozn.

VÝNOSY

a

b

B.

16

Činnost

Výnosy

č. řádku
c

Činnost
Hlavní

Hospodářská

Celkem

040

2 267

2 267

1 072

1 072

1 195

1 195

I. Provozní dotace

041

II. Přijaté příspěvky

043

III. Tržby za vlastní výkony a za zboží

047

IV.

Ostatní výnosy

048

V.

Tržby z prodeje majetku

055

Výnosy celkem

061

2 267

2 267

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

062

188

188

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

063

188

188
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ROZVAHA
Ke dni 31. 12. 2020

Ozn.
A.

AKTIVA
Dlouhodobý majetek celkem

č. řádku
001

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k poslednímu dni
účetního období

181

173

254

254

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

002

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem

010

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem

021

IV.

Oprávky k dloudobému majetku celkem

029

-73

-81

Krátkodobý majetek celkem

B.

041

123

514

I. Zásoby celkem

042

17

0

106

513

304

687

II. Pohledávky celkem

052

III. Krátkodobý finanční majetek celkem

072

IV.

Jiná aktiva celkem

081

AKTIVA CELKEM

085

Ozn.
A.

PASIVA
Vlastní zdroje celkem

č. řádku
086

1

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k poslednímu dni
účetního období

219

434

I. Jmění celkem

087

405

246

II. Výsledek hospodaření celkem

091

-186

188

095

86

253

86

153

B.

Cizí zdroje celkem
I. Rezervy celkem

096

II. Dlouhodobé závazky celkem

098

III. Krátkodobé závazky celkem

106

IV.

Jiná pasiva celkem

130

PASIVA CELKEM

133

100
304

687
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Podpořte nás
Finančně
přes naše webové stránky prostřednictvím brány darujme.cz

Materiálně
tím, co umíte: tisk materiálů, daňové a finanční poradenství, odborné konzultace; darem materiálu, či vybavením

Dobrovolnictvím
můžete se stát naším dobrovolníkem a pomáhat nám s realizací našich projektů

Kulturně
návštěvou letního nebo zimního festivalu

Ubytováním u nás
Více info na http://www.statekvlckovice.cz/ubytovani/o-ubytovani/

Kontakt:
Statek Vlčkovice, o.p.s.
Vlčkovice 1, 257 03
IČO: 28453051
DIČ : CZ28453051
Bankovní spojení: 224531521/0300 Poštovní spořitelna
Tel.: +420 604 915 427
ops@statekvlckovice.cz
www.statekvlckovice.cz
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